PULZUS TV
Média ajánlat

Érvényes: 2009. január 1-től
a következő tájékoztató megjelenéséig!
Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!
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MŰSOROK
A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC alapcsomagjában érhető el.
A PULZUS TV egy teljesen új tematikára épülő helyi televízió. Napi egy órában nyújt
tájékozódási lehetőséget a közvélemény számára. Mivel napjaink tv-nézőjét több
ajánlattal is próbálják „elcsábítani” a konkurens adók, ezért a PULZUS TV biztosítja
azt az egyedülálló lehetőséget, hogy csak a nézőtől függ, mikor nézi meg a napi adást:
a műsort minden félórában, összesen harminckétszer láthatjuk.
Ezzel, hogy mindenki maga választhatja ki azt az időpontot, amikor a helyi híreket
végignézi, a hirdetések is értékesebbé válnak. Mivel a helyi információk mindenkit
érdekelnek, ezzel a reklámüzenetek is – legalább egyszer – eljutnak a megcélzott közönséghez.
Híradó
Minden nap 18.00 órakor a Híradóval kezdődik az adás. A PULZUS TV híradója sokkal inkább tartalmas, mintsem hosszú és érdektelen. Meggyőződésünk, hogy a nézők
is jobban szeretik a lényegre való törekvést. A Híradót az időjárás-jelentés követi.
Szemtől szemben
A politikai-közéleti műsorok mindenhol népszerűek. Ezt a közkedveltséget felhasználva viszik a műsort sikerre politikailag független, szakmailag hozzáértő műsorvezetőink.
Sport:
A Pulzus TV kizárólagos joggal közvetíti az MKB Euroleasing Sopron Női
Kosárlabda Csapatának hazai és idegenbeli találkozóit.
Képújság
A PULZUS TV 10.00 és 18.00 óra között képújságot közvetít. A képújság megjelenése
eltér a megszokottaktól. Nem csak a képújság oldalai láthatók a képen (bár ez foglalja
el a képernyő döntő hányadát), hanem további, állandó információk is.
Állandó sávot az alábbi információk kapnak:
•
•
•
•
•
•

Dátum
Pontos idő
Névnap
Pillanatnyi külső hőmérséklet
Programajánló
Valutaárfolyamok
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Az oldalak között megtaláljuk a közérdekű információkat (orvosi ügyeletek, gyógyszertárak, stb.) és az önkormányzat hirdetményeit. Egy-egy oldal 20 másodpercig látható.
REKLÁMLEHETŐSÉGEK
Három reklámblokkot alakítottunk ki:
•
•
•

a Híradó előtti (maximum 1 darab reklámspot),
a Híradó és a Szemtől szemben c. műsor közötti,
illetve a Szemtől szemben c. műsor utáni reklámblokkban

tudunk reklámfilmeket sugározni.
REKLÁMFILM SUGÁRZÁS
Megnevezés

Ár

Reklámfilm

180,- Ft/másodperc

sugárzása

(naponta 16 alkalommal vetítve)
FELÁRAK

Megnevezés

Felár mértéke

A műsorkezdést
megelőző egyetlen reklámfilm

+ 20 %

Reklámblokkon belüli hely
meghatározása

+ 20%

IDŐJÁRÁS-JELENTÉS TÁMOGATÁSA
Nagyon népszerű hirdetési forma a híradót követő időjárás-jelentés támogatása.
Megrendelését minimum egy hónapra tudjuk felvenni..

Megnevezés

ÁR

Időjárás-jelentés támogatása

50.000,-Ft/hó
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REKLÁMFILMGYÁRTÁS
Lehetőség van a Megrendelő által hozott reklámfilm közzétételére, amennyiben az
megfelel a közzététel kapcsán vele szemben támasztott technikai követelményeknek
és törvényi előírásoknak.
Megrendelésére készséggel elkészítjük reklámfilmjét, ekkor gyártási költséget számítunk fel.
Ha megrendelése speciális igényeket tartalmaz (különleges helyszínek, rendkívüli
időpontok, színészek részvétele, technikai eszközök szerepeltetése, stb.), akkor a gyártási költség megállapítása csak egyedi megállapodás alapján történik.
Megnevezés

Reklámfilm

Ár –

Ár –

egyszerű reklámfilm

speciális reklámfilm

(Ft/alkalom)

(Ft/alkalom)

40.000,-

egyedi megállapodás alapján

gyártási költsége

REKLÁMFILM MÓDOSÍTÁSA
Kérésére az elkészített reklámfilm módosítását bármikor elvégezzük az alábbi költségek felszámításával:

Megnevezés

ÁR

Feliratcsere

Ingyenes

Narrátorcsere

15.000,-Ft/alkalom

Képcsere

15.000,-Ft/alkalom

REFERENCIAFILMEK KÉSZÍTÉSE, TERMÉK- ÉS
SZOLGÁLTATÁSBEMUTATÓ FILMEK, ESEMÉNYRÖGZÍTÉS
Ezek a filmek jelentős támogatást nyújtanak egy-egy cég, vállalkozás marketing tevékenységéhez, illetve arculatának kialakításához. Kiemelkedő előnyük, hogy akár rövid
idő alatt is (10 - 20 perc) sok információhoz juthat az üzleti partner az adott cégről.
Ebben a mozgó képek mellett a magyar vagy idegen nyelvű narráció is segít.
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A filmeknek nagy szerepük van az üzleti prezentációk során, kiállításokon és vásárokon, és minden olyan helyen, ahol a céget, illetve annak termékeit és/vagy szolgáltatásait vizuálisan is be szeretnénk mutatni.
A rendelkezésünkre álló technikai és műszaki háttér lehetővé teszi, hogy szinte minden megrendelését, amely a képrögzítés kategóriájába tartozik, el tudjunk vállalni.
Egyedi filmeket forgatunk az Ön elképzelései alapján. Segítséget nyújtunk az elinduláshoz, és a személyes megbeszélésünket követően forgatókönyvet készítünk. A forgatókönyv a megrendelő elvárásai szerint készül, tartalmazza a képek, a
narrátorszövegek és zenék sorrendjét.
Ezt követően elkészítjük a költségvetést. Költségvetést csak konkrét forgatókönyvhöz
adunk, hiszen tisztában kell lennünk az Ön igényeivel, de általánosságban elmondható, hogy a egy-egy film ára nem a hossztól függ, hanem az alkalmazott technikától és
felhasználásának időtartamától.
Vállalati és társasági események rögzítését, szerkesztését, dvd lemezre történő kiírását is vállaljuk, mindig szem előtt tartva a minőségi és színvonalas munkát.
KÉPÚJSÁG – HIRDETÉS KÖZZÉTÉTELE
A képújság hirdetési felülete látható az alábbi képen:
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A képújságban történő hirdetés közzétételének költsége:

Megnevezés

ÁR
OLDAL/nap

1 oldal

2.000,-Ft

KÉPÚJSÁG – GYÁRTÁSI KÖLTSÉG
A gyártási költséget az általunk tervezett és szerkesztett oldalak után számítjuk fel.
Lehetőség van a Megrendelő által hozott anyag közzétételére is, amennyiben az megfelel az alábbi feltételeknek:
• Mérete: 660 * 495 pixel
• Képfelbontás: 72 dpi

Megnevezés

ÁR

Egyszerű kivitelezésű oldal
(egyszínű háttér és betűk)

ingyenes

Grafikus által tervezett oldal
(fotóháttér, grafikákkal)

500,-Ft/oldal

KEDVEZMÉNYEK
A mindenkori kedvezményekről tájékoztatót kérhet e-mailen a rádió marketing osztályától, illetve közvetlenül hirdetésszervezőinktől.

6

ELÉRHETŐSÉGEINK
Televízióstúdió:
9400 Sopron, Liszt F. u. 1.
Telefon és sms: (99) 51-33-51, telefax: (99) 51-33-53
E-mail: info@pulzustv.hu
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